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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERASMUS+;
Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Το 2021 ξεκίνησε η νέα γενιά του Erasmus+ με ενδιαφέροντα και καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών κινητικότητας για ενήλικους 
εκπαιδευόμενους και προσωπικό, καθώς και διαπιστεύσεις για παρόχους εκπαίδευσης 
ενηλίκων και άλλους οργανισμούς.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ;
Το Erasmus+ προσφέρει σειρά ευκαιριών σε ενήλικους εκπαιδευόμενους, 
εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό για τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων 
και των ικανοτήτων τους. Μπορεί επίσης, να παρέχει πρόσβαση σε περαιτέρω 
εκπαίδευση για ενήλικους εκπαιδευόμενους με λιγότερες ευκαιρίες, όπως άτομα που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια. Για τους παρόχους εκπαίδευσης 
ενηλίκων και άλλους οργανισμούς, το πρόγραμμα προσφέρει σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ή οργανισμούς τη δυνατότητα να συνεργαστούν με ευρύ φάσμα εταίρων 
στο εξωτερικό και να ενισχύσουν την προβολή, τη δυναμικότητα και την 
ελκυστικότητά τους. Τα άτομα μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό περιβάλλον, καθώς και την ικανότητα να 
ικανοποιούν προσωπικές ανάγκες και να ενισχύουν τη βούλησή τους για περαιτέρω 
εκπαίδευση.

ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ;
Οι οργανισμοί που κάνουν αίτηση για σχέδια Erasmus+ πρέπει να προέρχονται από 
ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από μία από τις χώρες που είναι 
πλήρως συνδεδεμένες με το πρόγραμμα: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Βόρεια Μακεδονία, 
Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία.

Σε ορισμένα από τα διαθέσιμα είδη σχεδίων μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι και 
οργανισμοί από τρίτες χώρες. Οι κανόνες για 
κάθε επιμέρους είδος σχεδίου περιγράφονται 
στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;
Στους επιλέξιμους οργανισμούς 
περιλαμβάνονται οργανισμοί που παρέχουν 
τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση 
ενηλίκων, τοπικές και περιφερειακές δημόσιες 
αρχές, συντονιστικούς φορείς και άλλους 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μπορείτε να διαπιστώσετε αν ο οργανισμός 
σας είναι επιλέξιμος στην ιστοσελίδα της 
Εθνικής Υπηρεσίας / της Εθνικής Μονάδας 
σας.

«Είναι τόσο σημαντικό να 
ανταλλάσσουμε απόψεις οι οποίες 
όχι μόνο διασχίζουν τα 
γεωγραφικά σύνορα, αλλά και 
φέρνουν σε επαφή εμπειρογνώμονες 
από διάφορους τομείς, ώστε να 
μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα 
τις διαφορετικές οπτικές. Η αμοιβαία 
μάθηση δεν είναι απλώς λέξεις που ηχούν 
όμορφα στα αυτιά μας, είναι επιτακτική 
ανάγκη για τον κόσμο μας».
Maria Rigle,
συντονίστρια του σχεδίου Erasmus+ με τίτλο 
«Helping European organisations 
mainstream gender» (Βοηθώντας τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς να 
ενσωματώσουν τη διάσταση  
του φύλου)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/ethnikoi-organismoi
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/ethnikoi-organismoi
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Προτεραιότητες του Erasmus+: 
βασικό συστατικό για κάθε σχέδιο
Το πρόγραμμα Erasmus+ ενσωματώνει τις πολιτικές προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πολλών από τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και στο άμεσο μέλλον. Τα 
σχέδια Erasmus+ εξετάζουν και βοηθούν στις θεματικές:

Ένταξη και πολυμορφία
Το Erasmus+ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να είναι συμπεριληπτικό και να 
προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, το 
κοινωνικό ή το οικονομικό τους 
υπόβαθρο. Ειδική πρόσθετη 
χρηματοδότηση διατίθεται σε κάθε 
οργανισμό που επιθυμεί να καταστήσει 
το σχέδιό του συμπεριληπτικό.

Ψηφιακή εκπαίδευση
Η ψηφιακή διάσταση διέπει το σύνολο 
του προγράμματος. Διατίθενται 
δραστηριότητες εικονικής μάθησης και 
υλικό υποστήριξης για εκπαιδευτικούς 
που επιθυμούν να βελτιώσουν τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων, μια διαδικτυακή 
κοινότητα στο πλαίσιο της πλατφόρμας 
EPALE και πολλά περισσότερα.

Περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα
Το Erasmus+ ενθαρρύνει την 
ενσωμάτωση φιλικών προς το 
περιβάλλον πρακτικών σε όλα τα σχέδια 
και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων 
τους στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 
Για παράδειγμα, διατίθεται πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τη χρήση μέσων 
μεταφοράς χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, όπως τα τρένα.

Συμμετοχικότητα
Η ενίσχυση της συμμετοχής των 
ανθρώπων στη δημοκρατική ζωή είναι 
ζωτικής σημασίας για το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Erasmus+ έχει 
στόχο να παρέχει στους νέους τις 
εμπειρίες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες 
που χρειάζονται για να γίνουν ενεργοί 
Ευρωπαίοι πολίτες.
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ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ;

Το πρόγραμμα προσφέρει διάφορες ευκαιρίες σε άτομα και σε 
οργανισμούς.

Η Βασική Δράση 1 αφορά την κινητικότητα. Υποστηρίζει άτομα που 
διανύουν περιόδους εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε ίδρυμα υποδοχής.

Η Βασική Δράση 2 αφορά τη συνεργασία. Στηρίζει την ανάπτυξη 
οργανισμών μέσα από την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη δημιουργία 
δικτύων.

Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
 ▶ Διαπίστευση Erasmus
 ▶ Σχέδια βραχυπρόθεσμης κινητικό-
τητας

Συνεργασία μεταξύ οργανισμών 
και ιδρυμάτων

 ▶ Συμπράξεις συνεργασίας
 ▶ Συμπράξεις μικρής κλίμακας
 ▶ Μελλοντοστρεφή σχέδια

Βασική 
Δράση 2

Βασική 
Δράση 1
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

Η Βασική Δράση 1 υποστηρίζει οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση 
ενηλίκων ή διαδραματίζουν άλλους ρόλους σε αυτόν τον τομέα και που 
επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για 
ενήλικους εκπαιδευόμενους με λιγότερες ευκαιρίες, εκπαιδευτικούς, 
εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Επικεφαλής των σχεδίων είναι ο αιτών οργανισμός, ο οποίος μπορεί να 
είναι πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων, οργανισμός που δραστηριοποιείται 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ή τοπική αρχή που στέλνει 
συμμετέχοντες σε οργανισμό υποδοχής στο εξωτερικό. Στην περίπτωση 
αυτή, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό συμμετέχουν μέσω του 
σχεδίου του οργανισμού τους.

Η δράση έχει δύο σημαντικούς στόχους, να ωφελήσει μεμονωμένους 
συμμετέχοντες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό και να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την αύξηση της ικανότητάς τους για 
διασυνοριακή συνεργασία και τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 
μάθησης για όλους και όχι μόνο για όσους μετακινούνται στο εξωτερικό. Οι 
χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες κινητικότητας αποτελούν μέσο για 
την επίτευξη αυτών των στόχων.

ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Βραχυπρόθεσμα σχέδια
Πρόκειται για μικρά σχέδια διάρκειας 6 έως 18 μηνών στα 
οποία προβλέπεται η μετακίνηση έως 30 συμμετεχόντων. 
Τα βραχυπρόθεσμα σχέδια είναι η καλύτερη επιλογή για 
οργανισμούς που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο 
πρόγραμμα Erasmus+ ή για όσους επιθυμούν να 
οργανώσουν μόνο περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων.

Διαπίστευση Erasmus
Η διαπίστευση Erasmus είναι σαν κάρτα μέλους σε 
δραστηριότητες κινητικότητας. Παρέχει στους 
οργανισμούς, κάθε χρόνο, εγγυημένη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση της Βασικής Δράσης 1. 
Ο οργανισμός, για να κάνει αίτηση, 
πρέπει να καταρτίσει σχέδιο 
Erasmus διάρκειας τουλάχιστον 
2 ετών.

Δεν είστε ακόμη έτοιμοι 
να κάνετε αίτηση;

Υπάρχουν άλλοι τρόποι 
συμμετοχής. Μπορείτε:

 ▶ να γίνετε μέλος μιας 
κοινοπραξίας 
κινητικότητας που έχει 
συσταθεί από 
διαπιστευμένο 
συντονιστικό οργανισμό 
στη χώρα σας.

 ▶ να γίνετε οργανισμός 
υποδοχής για 
συμμετέχοντες από το 
εξωτερικό προκειμένου να 
μάθετε περισσότερα για 
το Erasmus+ προτού 
υποβάλετε αίτηση.

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1;

Η Βασική Δράση 1 περιλαμβάνει πολλές και διάφορες μορφές 
κινητικότητας τόσο για τους εκπαιδευομένους όσο και για το προσωπικό.

Κάθε σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές 
δραστηριότητες σε οποιαδήποτε χώρα που είναι 
συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, γεγονός που σας 
επιτρέπει να συνδυάσετε διαφορετικές μορφές 
κινητικότητας με δημιουργικό τρόπο.

Κινητικότητα 
εκπαιδευόμενων ενηλίκων

 ▶ Ομαδική κινητικότητα 
εκπαιδευόμενων ενηλίκων: οι 
εκπαιδευόμενοι από τον οργανισμό 
αποστολής μπορούν να περάσουν ένα 
χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα για να 
επωφεληθούν από την καινοτόμο 
μάθηση που οργανώνεται μέσα από τη 
συνεργασία μεταξύ των οργανισμών 
αποστολής και υποδοχής.

 ▶ Ατομική μαθησιακή κινητικότητα 
εκπαιδευόμενων ενηλίκων: οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό σε οργανισμό 
υποδοχής για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 
επωφελούμενοι από ένα μαθησιακό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες τους.

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1;

Διαμονή

Μετακινήσεις Εκμάθηση γλωσσών

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Υποστήριξη για την Ένταξη

Eκπαίδευση προσωπικού

Δαπάνες διοργάνωσης

Δαπάνες για θεωρήσεις εισόδου και άδειες διαμονής
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 ▶ Παρακολούθηση εργασίας: οι εκπαιδευτικοί 
και άλλα μέλη του προσωπικού μπορούν να 

επωφεληθούν από τη μαθησιακή εμπειρία που 
αποκτούν στην πράξη, παρακολουθώντας την 
καθημερινή εργασία των συναδέλφων τους 
στους οργανισμούς υποδοχής.

 ▶ Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας: 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περάσουν μια 

περίοδο διδασκαλίας ή κατάρτισης στο 
εξωτερικό, να μάθουν μέσα από την πρακτική 

εξάσκηση και να αποκτήσουν μια ευρύτερη οπτική 
για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη.

 ▶ Μαθήματα και κατάρτιση: οι εκπαιδευτικοί και 
άλλα μέλη του προσωπικού μπορούν να 
παρακολουθήσουν μαθήματα ή κατάρτιση στο εξωτερικό, 
για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, και 
στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν στον 
οργανισμό αποστολής τους.

Κινητικότητα προσωπικού

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ERASMUS+ 
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κονδύλια του Erasmus+ για να 
προσκαλέσετε:

 ▶ Εμπειρογνώμονες - έμπειρους εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, εκπαιδευτές και άλλους επαγγελματίες από το εξωτερικό, με σκοπό να 
διδαχθείτε από την εμπειρογνωμοσύνη τους·

 ▶ Μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί ή έχουν πρόσφατα 
αποφοιτήσει από πρόγραμμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

ΤΙ ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΓΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΕΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ;

Η οργάνωση αμφίδρομων ανταλλαγών με τους εταίρους σας 
στο εξωτερικό μπορεί να αποδειχθεί συναρπαστική εμπειρία. 
Αυτό είναι δυνατό όταν ο οργανισμός-εταίρος σας διαθέτει δικό 
του σχέδιο κινητικότητας ή δική του διαπίστευση Erasmus+.
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Στη σημερινή κοινωνία, όπου όλα είναι μίας χρήσης, φαίνεται 
ότι τίποτα δεν έχει αξία και ότι μπορούμε να αλλάζουμε τα 
ρούχα ή ακόμα και τους ανθρώπους γύρω μας από τη μια 
στιγμή στην άλλη. Στόχος του σχεδίου Chic&Craft είναι να 
μπορέσουν οι άνθρωποι να εκτιμήσουν ξανά την αξία όσων 
βρίσκονται γύρω τους. Το σχέδιο θέλει να τους δείξει ότι 
η δημιουργικότητα, η διά βίου μάθηση και η ενσυναίσθηση 
είναι ισχυρά εργαλεία που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Χρησιμοποιώντας απλές διαδικτυακές οδηγίες και την 
εργαλειοθήκη μάθησης από ομοτίμους, τα άτομα με 
προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση, να νιώσουν υπερήφανα, πιο δημιουργικά και 
να ατενίσουν πλέον με αισιοδοξία το μέλλον τους.

Σχέδιο Chic&Craft

Χρειάζεστε 
έμπνευση; Ας 

δούμε ένα 
παράδειγμα

Ανακαλύψτε 
περισσότερα σχέδια 

στην πλατφόρμα 
αποτελεσμάτων των 
σχεδίων Erasmus+.

http://chicandcraft.intras.es/index.php/a-a
http://chicandcraft.intras.es/index.php/2017-07-10-12-07-25
http://chicandcraft.intras.es/index.php/2016-01-25-10-51-59
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει διακρατικές συμπράξεις διαφόρων μεγεθών 
και μορφών. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συμπράξεις αποτελούνται από 
οργανισμούς από διαφορετικές χώρες και έχουν επικεφαλής έναν οργανισμό 
συντονιστή που υποβάλλει την αίτηση για το σχέδιο

Όλα τα χρηματοδοτούμενα σχέδια συνδέονται με μία ή περισσότερες 
ευρωπαϊκές πολιτικές προτεραιότητες. Επιπλέον, οι εταίροι ενός σχεδίου 
αποφασίζουν σχετικά με τους ειδικότερους στόχους του σχεδίου, με βάση 
τους κοινούς στόχους και την εμπειρογνωμοσύνη τους.

Οι στόχοι του σχεδίου συχνά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα 
από τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων και τρόπου εργασίας, την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ της 
εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν στη διάθεσή τους δύο είδη συμπράξεων 
που τους βοηθούν να συνεργαστούν, να καταρτιστούν και να αναπτυχθούν 
από κοινού.

Συμπράξεις μικρής κλίμακας
Πρόκειται για μια απλούστερη μορφή συνεργασίας, 
ιδανική για τις οργανώσεις βάσης και τους 
νεοεισερχόμενους οργανισμούς στο πρόγραμμα 
Erasmus+. Οι συμπράξεις μικρής κλίμακας πρέπει να 
αποτελούνται από τουλάχιστον δύο οργανισμούς 
από διαφορετικές χώρες του Προγράμματος και να 
διαρκούν από 6 μήνες έως και 2  έτη.

Συμπράξεις συνεργασίας
Πρόκειται για τη συνηθέστερη μορφή σύμπραξης. 
Οι συμπράξεις συνεργασίας πρέπει να 
αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις οργανισμούς 
από διαφορετικές χώρες του Προγράμματος και να 
έχουν διάρκεια από 1 έως 3 έτη.

120 000 ευρώ

30 000 ευρώ

250 000 ευρώ

60 000 ευρώ

400 000 ευρώ

Ποσά επιχορήγησης:

Ποσά επιχορήγησης:

Πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Βασικής 
Δράσης 2;

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο των συμπράξεων συνεργασίας και των 
συμπράξεων μικρής κλίμακας λαμβάνει τη μορφή προκαθορισμένων 
επιλογών επιχορήγησης. Θα πρέπει να αποφασίσετε ποιο από τα διαθέσιμα 
προκαθορισμένα ποσά ανταποκρίνεται καλύτερα στην ιδέα σας και, στη 
συνέχεια, να αιτιολογήσετε την επιλογή σας στην αίτηση.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι ένα βραβείο που 
απονέμεται στα πιο καινοτόμα σχέδια γύρω από την εκμάθηση 
και διδασκαλία γλωσσών στην εκπαίδευση ενηλίκων και πέραν 
αυτής.  Προωθεί την αριστεία στη διδασκαλία γλωσσών και 
ενισχύει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα αυτό.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Η EPALE είναι η πλατφόρμα για την κοινότητα εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας εκπαιδευτικοί, 
ερευνητές, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, λοιπό προσωπικό της 
εκπαίδευσης ενηλίκων και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν 
να έρχονται σε επαφή και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον 
μέσα από αναρτήσεις σε ιστολόγια, φόρουμ, και μέσω του 
εργαλείου αναζήτησης εταίρων. Περιλαμβάνει κόμβο ειδήσεων, 
εκδηλώσεων, podcast και συζητήσεων σχετικά με την εκπαίδευση 
ενηλίκων σε ολόκληρη την Ευρώπη και παρέχει καθοδήγηση 
στους δικαιούχους του Erasmus+ και στους μελλοντικούς 
αιτούντες, στο πλαίσιο του εργαλείου Erasmus+ space.

Αποκτήστε μια μοναδική θέση στην κοινότητα εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ευρώπη και ξεκινήστε τώρα την εμπειρία σας!

https://education.ec.europa.eu/el/eyropaikes-protoboylies-ston-tomea-ton-glosson
https://epale.ec.europa.eu/el
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Μελλοντοστρεφή σχέδια
Σχέδια μεγάλης κλίμακας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόμων 
μεθόδων και πρακτικών πολιτικής που έχουν τη δυνατότητα ευρείας 
διάδοσης. Στηρίζουν μελλοντοστρεφείς ιδέες με γνώμονα βασικές 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες και παράλληλα αποτελούν τη βάση για τη 
βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Στόχος των σχεδίων, τα οποία στηρίζουν την εκπαίδευση ενηλίκων, είναι να 
παρέχουν στους ενήλικες ευέλικτες ευκαιρίες για τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων τους όσον αφορά τον εγγραμματισμό, τον αριθμητισμό και τις 
ψηφιακές δεξιότητές τους, καθώς και για την απόκτηση υψηλότερου 
επιπέδου προσόντων σημαντικών για την αγορά εργασίας και την ενεργό 
συμμετοχή στην κοινωνία.

Η επιχορήγηση καθορίζεται από τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, ο οποίος 
μπορεί να ανέλθει στα 1 000 000 ευρώ.

Τη δράση διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός 
Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2668
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=el
www.eacea.ec.europa.eu/index_el
www.eacea.ec.europa.eu/index_el


ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ;
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της Εθνικής 
Υπηρεσίας / Εθνικής Μονάδας στη χώρα σας για

 ▶ Διαπιστεύσεις Erasmus
 ▶ Σχέδια της Βασικής Δράσης 1
 ▶ Συμπράξεις μικρής κλίμακας
 ▶ Συμπράξεις συνεργασίας

Μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού που εδρεύει στις 
Βρυξέλλες

 ▶ Μπορείτε να κάνετε αίτηση για: Συμπράξεις συνεργασίας 
με επικεφαλής ευρωπαϊκές ΜΚΟ

 ▶ Μελλοντοστρεφή σχέδια
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 ▶ Μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με την Εθνική 
Υπηρεσία / Εθνική Μονάδα 
Erasmus+ στη χώρα σας για 
να λάβετε περισσότερες 
οδηγίες σχετικά με τις δράσεις 
και τις δραστηριότητες που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
του οργανισμού σας και για να 
λάβετε συμβουλές σχετικά με 
τον τρόπο προετοιμασίας μιας 
αίτησης.

 ▶ Διαβάστε τον οδηγό 
του προγράμματος 
Erasmus+.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/contacts/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/ethnikoi-organismoi
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el/node/2700
http://
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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